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Как действат anti-aging продуктите? 
 
Anti-aging продуктите предотвратяват преждевременното стареене, предизвикано от 
различни фактори на заобикалящата среда. Добрите anti-aging продукти снабдяват 
кожата със силна и дълготрайна хидратация и важни подхранващи вещества, като 
правят тена да изглежда по-свеж, а кожата – по-стегната и здрава. 
 
 
Кое е специалното при anti-aging продуктите на LR? 
 
LR използва иновативни техники и комбинации от съставки при създаването на своите 
anti-aging продукти. Нашите продукти осигуряват на зрялата кожа интензивна грижа и я 
правят да изглежда свежа и по-млада. 
. 
 
 
Крем за лице PowerLIFT – кое го прави специален? 
 
Кремът за лице PowerLIFT е лека емулсия, която попива бързо в кожата и я хидратира 
в дълбочина. Комбинацията от Reductine®, хиалуронова киселина, екстракт от 
водорасли и 7 билкови екстракта осигуряват допълнително овлажняване и жизненост. 
Кремът съживява и укрепва кожата и е подходящ и за мъже. 
 
 
Кога и за кого е подходящ PowerLIFT? 
 
PowerLIFT е подходящ за всеки тип кожа, която се нуждае от жизненост, енергия или 
устойчивост. 
 
 
PowerLIFT тестван ли е в изследване от потребители? 
 
Да! Dermatest GmbH тества PowerLIFT върху 30 жени на възраст между 34 и 45 г. през 
октомври 2007 г. Оценката на това проучване показва, че ясно мнозинство от 
потребители (83%) смятат, че кожата им е по-стегната. Резултатите са подобни и за 
по-слабо изразени бръчки (80%) и за кожа с повече енергия и жизненост (70%). 
 
 
Може ли PowerLIFT да се ползва и от мъже? 
 
Да, PowerLIFT е също толкова подходящ за мъже, колкото и за жени. 
 
 
Nano Gold Silk – кое прави този крем толкова специален? 
 
Nano Gold Silk подпомага кожата за предотвратяване на преждевременното стареене, 
предизвикано от UVA лъчите. Комплексът от съставки на Nanogold & Silk абсорбира 
ефективно UVA лъчите. Коприната подпомага синтеза на естествения за тялото 
колаген, позволявайки на кожата да запази еластичността си. 
 
 
Кога и как трябва да използвам почистващия крем Nano 
Gold Silk? 
 



Сутрин и вечер разпенете малко количество от продукта с помощта на вода и след 
това внимателно почистете лицето и отмийте пяната с топла вода. 
 
 
Кога и как трябва да използвам тоника за лице Nano Gold 
Silk? 
 
Тоникът за лице е предназначен за почистване и за премахване на грима. С пръсти 
или памучен тампон нежно разнесете тоника върху кожата на лицето вечер. 
 
 
Предлага ли дневният крем Nano Gold защита от 
слънчевите лъчи? 
 
Дневният крем Nano Gold & Silk е с фактор 15. 
 
 
Мога ли да използвам дневния крем също и вечер? 
 
Като цяло няма нищо лошо в това да използвате дневния крем вечер. Но дневният 
крем съдържа голямо количество нанозлато и коприна, за да ви защитава от 
слънчевите лъчи, което не е необходимо през нощта. Нощният крем от друга страна е 
богат и съдържа различни съставки за подхранване на кожата интензивно през нощта. 
 
 
Мога ли да използвам нощния крем също и през деня? 
 
Като цяло няма нищо лошо в това да използвате нощния крем през деня. Но така на 
кожата ви ще й липсва защита от слънчевите лъчи, която осигурява само дневният 
крем. Все пак ако кожата ви се нуждае от богата грижа, разбира се може да ползвате 
нощния крем и през деня. 
 
 
Как трябва да използвам тоника за лице Nano Gold Silk? 
 
Напръскайте тоника върху памучен тампон, за да хидратирате лицето, шията и 
деколтето, след като сте използвали почистващия крем. 
 
 
LR Beauty Diamonds – кое отличава тази серия? 
 
Продуктите от серията Beauty Diamonds осигуряват специална грижа с комбинация от 
подбрани съставки за сияйна кожа. Натуралната комбинация от нежни текстури и нови 
вещества е се съчетава в луксозна грижа за зряла кожа. Продуктите Beauty Diamonds 
помагат за стягане на кожата и намаляване на изразеността на бръчките. Ето защо 
серията Beauty Diamonds на LR осигурява оптимална lifting грижа за зряла кожа. 
 
 
Дневният, нощният и околоочният крем от серията Beauty 
Diamonds били ли са тествани в изследване от 
потребители? 
 
Да, тези продукти Beauty Diamonds са били подложени на 4-седмично независимо 
изследване от Dermatest GmbH, включващо 20 жени. Продуктите са приети много 
добре от жените и са намалили значително дълбочината на бръчките. 
 
 



Тоникът на лице Beauty Diamonds – кое го прави толкова 
специален? 
 
Мекият, несъдържащ алкохол тоник за лице от серията Beauty Diamonds е подходящ 
за суха и/или уморена кожа. Употребата му спомага за това, кожата да изглежда 
гладка и отпочинала. Тоникът се абсорбира най-добре от кожата, когато се използва в 
комбинация с почистващото мляко. 
 
 
Интензивният серум Beauty Diamonds – кое го прави 
толкова специален? 
 
Серумът против бръчки осигурява на кожата отпочинал и свеж вид, както и сияен тен. 
Комбинацията и морски и растителни съставки създава лифтинг ефект. Комбинацията 
на базата на диаманта подобрява общия вид на кожата и подпомага регенерационните 
й механизми. 
 
 
Как трябва да използвам серума Beauty Diamonds? 
 
Използвайте серума след почистващите продукти веднъж или два пъти дневно в 
зависимост от потребностите на кожата ви, като го разнасяте нежно и завършите с 
дневния/нощния и околоочния крем. 
 
 
Околоочният крем Beauty Diamonds – кое го прави толкова 
специален? 
 
Богатият околоочен крем осигурява успокояваща грижа за областта около очите за 
суха и/или уморена кожа. Редовната му употреба спомага за активиране синтеза на 
колаген, прави кожата свежа и предпазва от формирането на нови бръчки. 
 
 
Как трябва да използвам околоочния крем Beauty 
Diamonds? 
 
Нанасяйте околоочния крем с нежни потупващи движения сутрин и вечер. 
 
 
Дневният крем Beauty Diamonds – кое го прави толкова 
специален? 
 
Липопептид подпомага естествените защитни механизми на кожата и я прави да 
изглежда по-гладка. Гладката текстура лесно се абсорбира от кожата и има лифтинг 
ефект. 
 
 
За кой тип кожа е най-подходящ дневният крем? 
 
Той е подходящ за всеки тип кожа. 
 
 
Мога ли да ползвам дневния крем като основа? 
 
Продуктът се абсорбира бързо от кожата благодарение на приятната, гладка текстура 
и отпуска кожата – с други думи, идеален е за основа на фон дьо тена. 
 



 
Нощният крем Beauty Diamonds – кое го прави толкова 
специален? 
 
Това е нощен крем против бръчки, предназначен за суха и/или уморена кожа. Неговите 
подхранващи масла в съчетание с модерни съставки против бръчки се грижат за 
кожата през нощта. Така тя изглежда нежно повдигната, изгладена и ревитализирана, 
т.е. по-млада. Комбинацията от съставки на базата на диаманта подобрява общия вид 
на кожата и подпомага регенерационните й механизми. 
 
 
Богатият интензивен крем – кое го прави толкова 
специален? 
 
Богатият интензивен крем предлага на кожата специална грижа с комбинацията си от 
подбрани съставки за сияйна кожа. Комбинацията от нежни текстури и съставки 
осигуряват на кожата луксозно изживяване. Интензивният крем укрепва кожата, 
намалява изразеността на бръчките и осигурява богата 24-часова дневна и нощна 
грижа за зряла, суха и уморена кожа. Комбинацията от серамиди и запълващи 
хиалуронови сфери заглажда бръчките. Липовитаминен коктейл подпомага бариерната 
функция на кожата. Комбинацията от съставки на базата на диаманта подобрява 
общия вид на кожата и подпомага регенерационните й механизми. Маслата от шипка и 
шамфъстък правят зрялата кожа мека като кадифе. 
 
 
Как така мога да използвам интензивния крем сутрин и 
вечер? 
 
Кремовете за 24-часова грижа са т.нар. компетентно третиране и съдържат всички 
съставки от дневните и нощните кремове. Интензивният крем предлага и защита от 
слънчевите лъчи, и регенериращи съставки. 
 
 
Защо се нуждая от специален крем за шията и деколтето? 
 
Кожата на шията и деколтето бързо изгубва еластичността си. Внимателно подбрани 
съставки се използват за създаване на формула за грижа за подпомагане запазването 
на устойчивостта и еластичността. 
 
 
SEROX by LR – как действа? 
 
Иновативната комбинация от Argireline®, Ameliox®, Hyaluronic Filling Spheres® и 
биополимер прави продуктите SEROX толкова ефективни. Argireline® е късоверижен 
протеин. Научно изследване разкрива, че SEROX може да намали мимическите бръчки 
с до 30% само след 30 дни. (Според тестове, проведени от Lipotec S.A. през януари 
2004 г. Продуктът е тестван два пъти дневно от 10 жени със суха кожа и на средна 
възраст от 44 години.)  
Ameliox® е липозомен комплекс, който подпомага действието на Argireline®. 
Hyaluronic Filling Spheres® са микроскопични сфери от изсушена чрез замразяване 
хиалуронова киселина, които се свързват с влагата в кожата, издуват се и запълват 
пространствата под бръчките. Биополимерът е съставен от бадемови протеини и 
заглажда контура на лицето. 
 
 
SEROX by LR – кое отличава тази серия? 
 



SEROX by LR е иновативна продуктова концепция за грижа за изтощената кожа и е 
предназначена специално за областта на мимическите бръчки. Луксозни текстури 
глезят кожата и й осигуряват перфектна грижа. 
 
 
Кога трябва да използвам серума за бърз резултат? 
 
По възможност използвайте серума за бърз резултат заедно с крема за интензивен 
резултат SEROX by LR. Първо нанесете серума и след това крема. 
 
 
Кремът за интензивен резултат SEROX – за какво служи? 
 
Кремът за интензивен резултат предлага необикновен продукт с иновативна 
комбинация от съставки. Малки изсушени чрез замразяване хиалуронови сфери, т.нар. 
hyaluronic filling spheres, се свързват с влагата в кожата и нежно я изпълват. Богата 
текстура на маслото от шеа също е подходяща за суха кожа. Препоръчваме 
използването на продукта в комбинация със серума за бърз резултат. 
 
 
Защо трябва да използвам серума и крема SEROX заедно? 
 
Препоръчваме използването на двата продукта заедно, защото така кожата ви ще 
изглежда оптимално добре. Серумът отпуска мускулните свивания, подпълва я нежно 
и оставя усещане за отпочиналост и копринена мекота. 
 
 
Грижата срещу бръчки SEROX – за какво служи? 
 
Грижата срещу бръчки е интензивен концентрат за мимическите бръчки в практична 
опаковка, която позволява целенасочено и дозирано нанасяне. Идеално се комбинира 
с крема за интензивен резултат SEROX by LR. 
 
 
Кога трябва да използвам грижата срещу бръчки? 
 
Използвайте грижата срещу бръчки SEROX сутрин и вечер, за да загладите кожата, 
особено в областта около очите, а при нужна нанасяйте и няколко пъти на ден. 
Използвайте малко количество от продукта и нежно го нанесете върху кожата. Грижата 
срещу бръчки е задължителна за всяка дамска чанта! 
 
 
Професионални тампони за очи SEROX – за какво служат? 
 
Тампоните за очи се състоят от изсушен чрез замразяване чист колаген и се потапят в 
активираща течност. Поставяйте тампоните върху почистена кожа веднъж или два 
пъти седмично. Идеално се комбинират със серума за бърз резултат и крема за 
интензивен резултат SEROX by LR. 
 
 
Как да използвам тампоните? 
 
Поставете гладката страна на тампоните върху почистена кожа и ги отстранете след 
15 минути. След това кожата изглежда подхранена и освежена. 
 
 


